
 

 

    
 
 
    
   

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในกรมวิชาการเกษตร 

-------------------- 

   ด้วยกรมวิชาการเกษตรจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน     
กรมวิชาการเกษตร  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑  และหนังสือสาํนักงาน ก.พ.  ที่ นร  ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕  ลงวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๑  
เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  จึงได้ประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขัน  ดังต่อไปนี้ 

  ๑.  ตําแหน่งทีจ่ะบรรจุและแต่งต้ัง  เงินเดือนที่จะได้รับ   
        ๑.๑  ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านบรรจุภัณฑ์)  อัตราเงนิเดือน  ๘,๗๐๐  บาท  
หรือตามที่ ก.พ. กําหนด 
        ๑.๒  จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก  จํานวน  ๑  อัตรา  บรรจุที่สํานักวิจัยและพัฒนา-
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 

  ๒.   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ     
       ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

  ๓.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมคัรสอบ 
        ๓.๑  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖                         
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดังต่อไปนี้   
         ก.  คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑)   มีสญัชาติไทย 
 (๒)   มีอายุไม่ตํ่ากว่า  ๑๘  ปี 
 (๓)   เป็นผู้เลือ่มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
          ข.  ลกัษณะต้องห้าม 
 (๑)   เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 (๒)   เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต  หรือ 
จิตฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
 (๓)   เปน็ผู้อยูใ่นระหว่างถกูสัง่พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน   
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
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 (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (๕)   เปน็กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รบัผิดชอบในการบริหารพรรคการเมอืง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง 
  (๖)   เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๗)   เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา  
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (๘)   เป็นผู้เคยถูกลงโทษใหอ้อก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกจิ  หรือ   
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (๙)   เป็นผู้เคยถูกลงโทษใหอ้อก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
  (๑๐)   เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอื่น 
  (๑๑)   เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้าม 
ตาม  ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ  (๑๑)   ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  แต่ถา้เป็นกรณี 
มีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙)  ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว  และในกรณี
มีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐)  ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว  และต้องมใิช่เป็นกรณี
ออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่  สําหรับผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(๑) มีสิทธิสมัครสอบได้
แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งการเมืองแล้ว 
 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจ
ให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี  ฝ่ายบรหิาร  
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที ่ ๒๗  มิถนุายน  ๒๕๐๑  และตามความในขอ้ ๕  ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที ่ 
๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๘  
       ๓.๒  ผู้สมคัรสอบต้องมีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง่   ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ 

  ๔.  การรับสมคัร 
        ๔.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง                      
กองการเจ้าหน้าที่  กรมวิชาการเกษตร  ตึกกสิกรรม  ช้ัน ๔  ต้ังแต่วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔  
ถึงวันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ในวันและเวลาราชการ 
 ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการรับสมัครสอบด้วยลายมือตนเอง
ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
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        ๔.๒  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนยีมในการสมัครสอบ  จํานวน  ๒๐๐  บาท  
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้  ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิน้ 
        ๔.๓  เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร 
    ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นหลักฐานต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้    

(๑)   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไมใ่ส่แว่นตาสีดํา  ขนาด  ๑.๕ x ๒  นิ้ว   
ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน  ๑  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  ๓  รูป 
   (๒)   สําเนาปริญญาบัตร  หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ  จํานวน  อย่างละ  ๒  ฉบับ 
            ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้   
ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ 
ปริญญาบัตร  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร  มาย่ืนแทนก่อนได้  

(๓)   สําเนาทะเบียนบ้าน  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
   (๔)   สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค  ก.)  
ของสํานักงาน  ก.พ.  ระดับปริญญาตรี  จํานวน ๑ ฉบับ  (ให้นําฉบับจริงมายื่นด้วย) 
          ในกรณทีี่ไม่สามารถนาํหนังสือรับรองผลการสอบมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้นํา
สําเนาประกาศขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  ระดับปริญญาตรี  ของสํานักงาน ก.พ. 
มาย่ืนแทน  ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค  ก.  ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร 

(๕)   สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบสําคญัการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)      
ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล  (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกลุในหลักฐานการสมคัรสอบไม่ตรงกนั)  เป็นต้น  จํานวน  ๑  ฉบับ 
   สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผู้้สมัครเขียนคํารบัรองว่า  “สําเนาถูกต้อง”  ลงชื่อและวันที่  
กํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร  

  ๔.๔  หลักฐานที่ต้องยืน่ในวนัสอบภาคความเหมาะสมกับตาํแหน่ง  ใบรบัรองแพทย ์
ซึ่งออกให้ไม่เกนิ ๑ เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่ 
                                      -   วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
          -   โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
          -   โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
          -   โรคพิษสุราเรื้อรัง 
                                      -   โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง    
              และเป็นอุปสรรคตอ่การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่  ก.พ.  กําหนด 
มาย่ืนให้กรมวิชาการเกษตรด้วย 
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  ๕.   เงื่อนไขในการสมัครสอบ 
       ๕.๑   ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมคัรสอบในข้อ  ๓.๒  โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและไดร้ับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ  
ภายในวันปิดรับสมคัรสอบ  คือวันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ทั้งนี้  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขั้นปริญญาตรี  ของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย  กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
       ๕.๒   ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัคร  และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ  ซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  กรมวิชาการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบติัในการ
สมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น  และจะไม่คืนคา่ธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

๖.  การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ 
กรมวิชาการเกษตรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ  ในวันที ่ ๓๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กองการเจ้าหน้าที่  ตึกกสิกรรม  ช้ัน ๔  กรุงเทพฯ  และที่  www.doa.go.th  หน่วยงานกรม         
กองการเจ้าหน้าที่ 

   ๗.  การประกาศวัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
         คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันฯ  จะประกาศวัน  เวลา  สถานที่สอบ  และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ในวันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ณ  กองการเจ้าหน้าที่  ตึกกสิกรรม  ช้ัน ๔  
กรุงเทพฯ  และที่  www.doa.go.th   หน่วยงานกรม  กองการเจ้าหน้าที่ 

  ๘.  หลกัสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมี  ๒  ภาค  ดังนี้ 
๘.๑   ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  (ภาค ข.)  (คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน) 

   ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
   ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

๘.๒   ภาคความเหมาะสมกบัตําแหน่ง  (ภาค ค.)  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
 จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  

ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ 
ทั้งนี้  อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่ ความสามารถ  ประสบการณ ์ ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือน  จริยธรรม  คณุธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณ  ไหวพริบ  และบุคลกิภาพอย่างอื่น   เป็นต้น  และรวมถึงสมรรถนะหลัก  
สมรรถนะทีจ่ําเป็นของตําแหน่ง 
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เอกสารแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 
ลงวันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ตําแหน่งนักวิทยาศาสตรป์ฏบิัติการ  (ด้านบรรจุภณัฑ์) 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  คือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ภายใต้การกํากับ  
แนะนําตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ลักษณะงานทีป่ฏิบัติในดา้นต่าง ๆ  ดังนี ้

   ๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
                   (๑)  ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล  และร่วมดําเนินการวิจัย  ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 (๒)  วิเคราะห์ทดสอบ  ตรวจสอบ  ตรวจวัด  ตรวจพิสูจน์  วินิจฉัย  ทางวิทยาศาสตร์  
ของวัตถุตัวอย่าง  เพื่อนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 (๓)  ร่วมปฏิบัติงานทดสอบความชํานาญจัดทําฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ  ส่งเสริม
พัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า 
 (๔)  ร่วมศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้  
และร่วมดําเนินการจัดฝึกอบรม  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๒.  ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสมัฤทธ์ิที่กําหนด 

  ๓.  ด้านการประสานงาน 
 (๑)  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
 (๒)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.  ด้านการบริการ 
 (๑)  ให้คําปรึกษาแนะนําเบ้ืองต้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่
ผู้ประกอบการส่วนราชการ  และประชาชนผู้สนใจทั่วไป    
 (๒)  เผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
   ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ  ทางวัสดุศาสตร์  หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ทางเทคโนโลยีการบรรจุ  และเป็นผู้สอบผ่าน 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก.)  ระดับปริญญาตรี  ของสํานักงาน  ก.พ.   
 
ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะตําแหน่ง    โดยวิธีสอบขอ้เขียน 
 

ทดสอบความรู้ดังนี้ 
  ทดสอบความรูด้้านวัสดุศาสตร์  บรรจุภัณฑ ์ เทคโนโลยีการบรรจ ุ ชนิดของวัสดุและบรรจุภัณฑ์  

กระบวนการผลิตวัสดุ  คุณสมบัติต่างๆของวัสดุและบรรจภัุณฑ์  การวิเคราะห์ตรวจสอบทดสอบคุณภาพวัสดุ
และบรรจุภัณฑ์  หลกัการบรรจุ  การออกแบบวัสดุ  การเลือกใช้วัสดุใหเ้หมาะสมกับผลิตภัณฑ์  มาตรฐานและ
กฏหมายการบรรจุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




